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DOBRZY LUDZIE. 
(Ciąg dalszy.) 

XV. 
W kąpielach 

Najęto powóz z miasta po
wiatowego, i generał z Mutie-
rem pojechali na dworzec 
kolejowy. 

Po krótko trwającej prze
kąsce penerał posłał po bilety 
do kasy. 

Na dworcu między podróż* 
nymi oczekującymi na pociąg 
dostrzegł generał żołnierza, 
który poprzedniego dnia bawił 
w gospodzie pod Aniołem 
Stróżem. 

— Trzy bilety do pierwszej 
klasy, — krzyknął generał, 
kiedy Mutier właśnie miał iść 
za kupnem takowych. 

Za powrotem Mutier za
trzymał jeden bilet dla siebie, 
dwa zaś inne oddał generałowi, 
który zaraz doręczył czekają
cemu żołnierzowi, 

Otrzymawszy bilet, niezna
jomy ukłonił się generałowi 
po wojskowemu, a potem 
wszyscy trzej wsiedli razem 
do wagonu. 

Podczas drogi generał za 
znajomił się z-żołnierzem, który 
również odbywał krymską, 
wojnę. 

Skromne odpowiedzi wojaka, 
a przytem rozsądek, przebija
jący sie w każdym iego wy
razie, i dziwna powaga nad 
zwyczaj podobały się generało
wi. 

Łatwo domyśleć się, że 
generał dowiedziawszy się, iż 
żołnierz nie ma żadnego zajęcia 
i że jest zupełnie swobodny, 
pragnął przyjąć go natychmiast 
do służby. 

Podróż odbyła się bez wy
padku, oprócz kilku sprzeczek, 
jakie wywiązały się między 
generałami a urzędnikami ko
lejowymi lub też właścicielami 
restauracyi. Zakończyły się 
jednak wszystkiebardzo szczęś
liwie dla wszczynających 
sprzeczki, jednych bowiem 
generał wynagrodził ofiarowa
niem pieniędzy, innych małym 
podarkiem, a innych jeszcze 
ofiarowaniem szklanki wina, 
— za każdym przecież razem, 
przeciwników swoch zapraszał 
do siebie do dóbr w Gromilinie, 
leżących niedaleko Smoleńska. 

Nakoniec podróżni przybyli 
do Alanson, 'ostatniej stacyi 
przed Baniol. Żołnierz chciał 
się pożegnać z generałem. 

— Co to znaczy ? — zawo
łał tenże. —Czy cię obraziłem ? 
Albo może wydaję się smiesz-
nym, że dla tego nie chcesz 
przyjąć a mnie służby? 

— Broń Boże, —? odparł 
żołnierz, — ale tyle już 
doświadczyłem od pana dobro
dziejstw, że nie chcę mu 
narzucać się dalej.., 

— Więc to niby przez 
wdzięczność porzucasz mie jak 
jakiego nicponia! Dziękuję, 
bardzo dziękuję! 

— O panie generale, — 
usprawiedliwiał się żołnierz, 
—byłbym bardzo szczęśliwym, 
gdybym mógł pozostać przy 
panu. 

— A więc zostań. Nie ci 
nie przeszkadza. 

Żołnierz był jakiś niepewny; 
siebie spojrzał nasamprzód na 
Mutiera, ten zaś dał mu znak. 
aby /godził się. 

Generał patrzał na obu bar 
<Jzo uważnie, a Wfwcie rzekł: 

— Jfkc tedy u 
mnifc w Ofiaruję ci 

sto franków miesięcLnie i 
mieszkanie. Co, nie jesteś z 
tego zadowolny FBardzo dobrze 
więc podwajam sumę, daję 
ci 200 franków miesięcznie. 

— Ależ to za wiele, panie 
generale, — zawołał żołnierz; 
— daj mi pan tylko tyle. ile 
mi potrzeba na utrzymanie ?y-
cia, a będę najzupełniej zado
wolony. 

— Cóż to, — krzyknął 
generał, — uważasz mię za 
skąpca? Czy dałem ci jaki
kolwiek powód do podobnego 
0 mnie mniemania? Jak mo
żesz przypuszczać, abym żoł
nierza, który się odznaczył 
odwagą, mógł wyzyskiwać nie 
płacąc mu, żołnierza, który mi 
jest niezbędnie potrzebny, bo 
nie mam nikogo teraz do 
usługi. Spytaj się tu Mutiera, 
który się właśnie dla tego 
obrócił tyłem, żeby się mógł 
śmiać dowoli; on ci to po-
tv^ierdzi. Odpowiedz mu, 
Mutierze, obudź w tym młodym 
człowieku potrzebną odwagę. 

— Przyjmij służbę u pana 
generała, — rzekł Mutier, — 
bo nigdzie lepszej nie znaj
dziesz. 

— Jak się nazywasz? — 
zapytał generał. 

— Jakób Derino, panie ge
nerale. 

— Nie mogę cię nazywać 
po imieniu, bo mam już jed-
nego przyjaciela Jakóba, ale 
mówić będę Derino. 

Nareszcie wysiedli i udali 
się do wielkiej oberży kąpie
lowej. Generał wynajął na 
jeden miesiąc najpiękniejsze 
ze wszystkich pokoje na dole 
1 zaraz ie zajął wraz ze swym 
małym orszakiem. Kelner za
pytał go czy każe przynieść 
rzeczy i pakunki z dworca? 
Generał patrząc na niego ze 
zwykłym dobrotliwym uśmie
chem, odpowiedział: 

— Wszystkie pakunki mają 
ze sobą. Zapewne to cię 
dziwi. 

— A ci panowie? —zapytał 
znowu słusra. 

— Ci panowie należą do 
mojego orszaku i również nie 
mają ze sobą żadnych rzeczy. 

Mutier rachował prawie 
minuty, pragnac jak najprędzej 
powrócić do oberży pod Anio
łem Stróżem, aby odtąd pędzić 
życie obok ukochanej Anny; 
drugi, służący generała, nie 
wiadomo z jakiej przyczyny, 
ciągle był nadzwyczaj smutnym, 

Napróżno Mutier starał się 
pozyskać jego zaufanie; nie 
podobno mu było zbadać 
przyczyny owego smutku. 
Nawet generał często go o to 
zapytywał, ale nie pomogła 
ani prośba ani groźba. Wy
pełniał on obowiązki swe z 
całą sumiennością i ścisłością, 
nie dając generałowi najmniej
szego powodu do nagany, 
zawsze gotów na każde ski
nienie, zawsze czynny i usłusz-
ny, prawie nadskakujący; 
generał też uważał go za perłę 
służących. Zresztą dla wszyst
kiego, co nie należało do jego 
zajęć codziennych, okazywał 
zupełną obojętność. 

Ofiarowanych przez generała 
pieniędzy nie chciał wcale 
przyjąć, a ten gdy nacierał 
coraz ostrzej na niego rzekł: 

— Niech pan generał raczy 
zachować je dla mnie na 
przyszłość, gdyż obecnie wcale 
ich nie potrzebuję. 

W dniu odjazdu oblicze 
generała zajaśniało radością, 
Mutier nie mógł powstrzymać 
się od rzewnego, okazania 
ukontentowania, tylko Derino 

jak zawsze był smutny i 
milczący. 

Pożegnanie było bardzo 
uroczyste, bo też generał 
rzeczywiście sypał złoto pełną 
garścią. 

Około dwustu osób odpro
wadzało go do dworca kolei, 
towarzyszyły mu też błogosła
wieństwa i życzenia, aby 
znewu tutaj powrócił; nakoniec 
nastąpiły głośne krzyki i wi 
waty. 

Że w owej chwili generał nie 
zaniedbać porozdawać wielu 
osobom podarunków, nie po
trzebujemy wcale wspominać. 

XVI. 
Wzruszające odkrycie. 

Podróż nie trwała długo; 
rankiem nasi trzej wędrowcy 
opuścili Bagniał, a już około 
południa przybyli do Lomniny. 

— Pani Blido, Anna, Jakób 
i Paweł, wybiegli naprzeciwko 
nich z otwartemi rękami, 
uprzedzeni bowiem byli o dniu 
powrotu. 

Mutier przedstawił Derina 
pani Blido i Annie, a skoro 
obu chłopców również do niego 
przyprowadził, żołnierz uścis
kał ich serdecznie i co najmniej 
z dziesięć razy ucałował, był 
nawet tak wzruszony, że się 
oddalił do innego pokoju, a 
za nim poszedł Mutier wraz 
chłopcami. 

— Co ci jest przyjacielu, 
— pytał Mutier, — co cię 
tak wzruszyło? 

— Mój Boże! Mój BożeJ— 
zawołał Derino. — Boże, daj 
mi siłę do przecierpienia tej 
próby. O moje dzieci! Moje 
dzieci! 

Jakób zbliżył się do niego 
ze łzami w oczach, wpatrywał 
się długo w jego oblicze i 
przeciągając ręką po czole, 
dodał: 

— To samo wołał nasz oj
ciec, gdy się od nas oddalał: 

— Jak ci imię kochany 
chłopcze? — zapytał Derino. 

— Jakób. 
— A twemu bratu? 
— Paweł. 
Derino wydał stłumiony 

krzyk i chciał postąpić krok, 
ale byłby niezawodnie upadł, 
gdyby go Mutier nie powstrzy
mał. 

— Powiedz mi na miłość 
Boską, — rzekł Derino, — 
czy właścielka tej gospody 
jest ich matką? 

—Tak,odpowiedział Paweł. 
— Nie, — krzyknął Jakób. 

— Paweł o niczem nie wie, 
bo był wtenczas bardzo malut
ki; nasza matka już od dawna 
uinarła i pani Blido zastąpiła 
wprawdzie jej miejsce, jest 
bardzo dobrą, ale nie jest 
naszą rzeczywistą matką, 

— A wasz ojciec?—pytał 
znowu Derino głosem drżącym 
ze wzruszenia. 

—• Nasz ojciec? — powtó
rzył Jakób.— Biedny to czło
wiek, uprowadzili go od nas 
żandarmi. 

— Moje kochane dzieci! 
— Ja jestem waszym ojcem. 
— Wierzajci mi, że to ja. — 
Jakóbie czy mię nie poznajesz f 
— rzekł Derino — tuląc 
chłopców do piersi i całujac 
ich po kolei. 

Tymczasem zbiegli sie 
wszyscy domownicy, generał, 
pani Blido i Anna. Przypa
trywali się ze zdumieniem tej 
rzewnej scenie. 

— Mój kochany przyjacielu, 
— odezwał się generał wi
docznie wzruszony, — cieszę 
się niewymownie, że cię widz^ 
szczęzliwym. Więcej się czuję 
zadowolonym, niż gdybym 
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wykształcony w Niemczech 
Lekarz i akuszer 

BLUFTO: 
Nad apteką J. W. LAUERA. 

Mieszkanie prywatne: Nr. 
407 E. 5th Str. 

Godziny przyjmowania: Od 
godziny 9 do 11 przed połud
niem, tudzież od godziny 2ejiej 
do 4 po południu. 

HANDEL POLSKI 

ZEGARKI 
ZŁOTETŚREBRNE 
UPOMINKI. 

Wiadomo, że ceny srebra 
spadły, więc srebrne przed
mioty można teraz dostać 
bardzo tanio. 

Spadły także w cenie złote 
DAMSKIE ZEGARKI. 

Broszki, pierścionki, branzo-
letki, łańcuszki do zegarków— 
teraz bardzo tanio. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

76 — E. 3rd Str. 
Winona, Minn. 

KATOLICKA 
KSIĘGARNIA. 

naprzeciwko niemieckiego Banku. 
134 E» 3rd Str* 
Chcąc kupić "jaki prezent stó-

sowny, przybądźcie sobie obej
rzeć nasze polskie, czeskie 1 angiel
skie książki do nabożeństwa — 
iatco też różance, krzyżyki, obrazy, 
gromnice i t. d. 

Mamy także świece sterynowe dla 
użytku kościelnego, świece oliwne 
1 ośmiodniowe. 

Ka^ndarzy katolickich wielki 
zapas, jako to Catholic Home, 
Polski Kalendarz Maryański. 
Einsiedler 1 Excelsior. 
MATERYAŁY PIŚMIEN

NE. KSIĄŻKI SZKÓLNE, 
KARTY DO RÓWNYCH 
GIER, 

L1ŁKI 
konikowe bajaki i rozmaite 
zabawki, nie wyjąwszy że
laznych pociągów kolejowych. 
RAMKI NA ZAMÓWIE

NIE. 
LOUIS ERDIU. 

PODROŻ 
Z ROS1I 

do 
AMERYKI. 
Pan H. G. C. Smith w Wi-

nonie, kierownik firmy żeglugi 
morskiej.egzystuiącej od roku 1870, 
zaczął sprzedawać wygodne karty 
okrętowe dla takich pasażerów 
rosyjskich, którym podług praw 
tego kraju w Stanach Zjednoczo 
nych Północnej Ameryki wylądować 
wolno. 

Karty okrętowe dla takich, 
co naieszkaią w guberniach połu
dniowo-rosyjskich, można posłać 
w listach resjistrowanych wprost 
do pasażerów. 

W miastach rosyjskich Odesie 
i Saratowie urządzone są Biura 
pasażerskie, które starają się o 
potrzebny paszport na podróż przez 
Niemcy, Hamburg 1 Antwerpią. 
Te same ułatwienia są poczynione 
w Libawie dla północno-zachodniej 
Rosvi, a mianowicie dla gubernij 
Esthland, Li viand .Kurland,Kowno 
Witebsk, Psków i Wilno. 

DJa Rosyi zachodniej, a mia. 
nowicie dla gubernij Grodzieńskiej 
Łomżyńskiej, Mińskiej, Mohilew-
skiej, Płockiej, Kadomskiej i Su
walskiej — powyższe ułatwienia 
jeszcze nie istnieją, wszelako pan 
Schmidt 1 dla tych okolic starać 
si§ bgdzie o podróż mniej ucią
żliwą. 

Względem kart okrętowych 3 
bliż&zych szczegółów zgłosić się, 
załączając dwucentowy znaczek po
cztowy, pod adresem: H. G. C. 
SCHMIDT, German American Bank 
Building ,Winona, Minn. 

w nowem swojem pomieszczeniu 
na rogu ulic Sciej i Main 

(Gdzie dawniej była golarnia SCHMITTA) 
szybko teraz wyprzedaje po cenach, zasto
sowanych do obecnych ciężkich czasów. 

Towar zakupiony w dużych miastach na. 
aukcyach, dawniej zdobił wielkie składy 
kupieckie, których właściciele potem wsku
tek lekkomyślnych spekulacyj zbankruto
wali. Kupując w tym CHIOAGOSKIM 
STORZE dostaniecie więc towar jaknajlep-
szy, a tak tanio, jaK byście sami go na, 
aukcvi kupili. 

WSZELKIE MĘSKIE 

Ubrania i stroje 
BIELIZNA, KAPELUSZE, 

KUTY I TRZEWIKI. 
fli^KKażdy kto do nas zajrzy, dostanie 

upominek. 
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SECOND NATIONAL BANK 
COR. 2.nd & CENTER STB., WINONA, MINN. 

'Qf^QAJW^ED IJ^ 1871 
Kapitał i nadwyżka $400,000 

Największy ze wszystkich banków w południowej 
Minnesocie. 

Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechowane 
w nowej ogniotrwałej szafie Corliss Burglar-Proof Sa fe. 

U r z ę d n i c y  
J. A. PRENTISS, prezydent. W. H. GARLOUK, K asyer 
Wm. H. JUAIRD. Yice-prczydent, S. L. PRENTISS As't, Kasyer 

D y r e k t o r z y .  
A J. Prentiss, prezydent. M. Gr. Norton, of Laird Nort on Co, 
W.H.Laird of L. Nwrlon Co L. R, Brooks of Brooks Bro s. 
H. Choate, ofH. Choate Co O. C. Tucker, Kapitalista. 

W. H. Garlock, Kasyer. 

Pteci się procenta od pieniędzy na krótszy czas złożonycn. 
Kupuje się i SDrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, knpców towarzystw i poszczególnych osób za /' 

łatwia się pod korzystne mi warunkami. * 

O. H. INGRA, D. M. DULANY, CH. HORTON, W. DULANT 

Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz, Kasyer. 

Lumber Com}). 
Dawniej kompania desek C. Horton, fabrykantów i kupców 

DRZEWA BUDULCOWEGO 
Wielki wybór suchego drzewa budulcowego zawsze, 'ra składzie^ 

przykrajane drzewo budulcowe, listwy,ćxzwi, ramy do okien, rttży 
skład materyału budulcowego wogóle. 

HAMILTON, 
Frtzyd#nt, 

W. H. LAIRD, 
Wice-pr»A)dent, 

WM. K*AYK$ 
Sekretars. 

WINONA • 
Lumber Comp. 

Pila chodzącą i heblarnie. C 
Sprzedaje się hurtownie.* 

Deski, Szyngle, Paie i Latle. 
Biuro i warsztaty 

Front Str., W inona, Minn. 
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W polskiej aptece 
MAXA GOLTZ 
272 B. 3rd Str. 

znajduje się 
biuro doktoka 

DrjŁ S. WAHL 
lekarza praktycznego, chirurga, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku. 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 516 W. 5 Str. 

Telefoa Nr. 95 
|^*W polskiej aptece Gol 

tza i Gerlichera znajdziecie 
Dra W&la od godainy 2 do 5 
s południa 
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LEKARZ DOMOWY 
czyli 

poradnik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby 
łatwego i taniego wyleczenia, 
najcięższych chorób 

BEZ DOKTORA. 
Gdzie już doktor nie może v 

pomódz, tam jeszcze ta ksią- f  ^  
żeczka wskaże ratunek. \ 

Książeczka ta kosztuje 250^ A, 
a można ją dostać w ksia / 
garni H. DERDOWSKIEGO; ^ 
w Wimona, Mink. 
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